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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, 
susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0781),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
192 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0011/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto nuomones (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C […], […], p. […].
2 OL C […], […], p. […].
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kaip matyti iš Seveso, Bopalo, 
Šveicerhalės, Enschedės, Tulūzos ir 
Bansfildo avarijų, dažnai didelių avarijų 
pasekmės yra labai skaudžios. Be to, jų 
poveikis jaučiamas ir kaimyninėse 
valstybėse. Taigi labai svarbu užtikrinti, 
kad visoje Sąjungoje būtų imamasi 
tinkamų atsargumo priemonių, kuriomis 
užtikrinama piliečių, bendruomenių ir 
aplinkos aukšto lygio apsauga.

(2) Kaip matyti iš Seveso, Bopalo, 
Šveicerhalės, Enschedės, Tulūzos ir 
Bansfildo avarijų, dažnai didelių avarijų 
pasekmės yra labai skaudžios. Be to, jų 
poveikis jaučiamas ir kaimyninėse 
valstybėse. Taigi labai svarbu užtikrinti, 
kad visoje Sąjungoje būtų imamasi 
tinkamų atsargumo priemonių, kuriomis 
užtikrinama piliečių, bendruomenių, turto
ir aplinkos aukšto lygio apsauga.

Or. en

Pagrindimas
Komisijos pasiūlyme didelės avarijos apibrėžtis apima ir turtą, būtent: „kyla didelis pavojus 
žmonių sveikatai, turtui ar aplinkai“. Dėl teisinio nuoseklumo į šią konstatuojamąją dalį 
reikėtų įrašyti turtą. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisijai turėtų būti suteikti
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
būtų nustatomi nukrypti leidžiančių 
nuostatų kriterijai ir priimami šios 
direktyvos priedų pakeitimai.

(23) Siekiant suderinti šią direktyvą su 
technine ir moksline pažanga, įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį ir atsižvelgiant į šios 
direktyvos I priedo 3 dalį ir į II ir 
VI priedus turėtų būti perduodami 
Komisijai. Ypač svarbu, kad atlikdama 
paruošiamuosius darbus Komisija vykdytų 
atitinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
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būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas
Šiuo pakeitimu siekiama suderinti konstatuojamąją dalį su standartinėmis deleguotųjų aktų 
nuostatomis. Tai pat juo paaiškinama, kad turėtų būti įmanoma iš dalies pakeisti I priedo 
3 dalį (kuri pakeičia taikymo sritį, tačiau tik tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis) ir II –
VI priedus deleguotaisiais aktais. I priedo 1 ir 2 dalių ir VII priedo pakeitimai gali turėti 
didelės įtakos taikymo sričiai, todėl jie turėtų būti reglamentuojami taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šios direktyvos tikslų, tai yra aukšto 
lygio žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir todėl jų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones 
pagal subsidiarumo principą, kaip išdėstyta 
Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(25) Šios direktyvos tikslų, tai yra aukšto 
lygio žmonių sveikatos, turto ir aplinkos 
apsaugos, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir todėl jų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones 
pagal subsidiarumo principą, kaip išdėstyta 
Sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme didelės avarijos apibrėžtis apima ir turtą, būtent: „kyla didelis pavojus 
žmonių sveikatai, turtui ar aplinkai“. Dėl teisinio nuoseklumo į šią konstatuojamąją dalį 
reikėtų įrašyti ir turtą. 
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos didelių avarijų, 
susijusių su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis, prevencijos ir tų avarijų 
padarinių žmonių sveikatai bei aplinkai 
švelninimo taisyklės siekiant visoje 
Sąjungoje nuosekliai ir veiksmingai 
užtikrinti aukštą apsaugos lygį.

Šia direktyva nustatomos didelių avarijų, 
susijusių su pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis, prevencijos ir tų avarijų 
padarinių žmonių sveikatai, turtui bei 
aplinkai švelninimo taisyklės siekiant 
visoje Sąjungoje nuosekliai ir veiksmingai 
užtikrinti aukštą apsaugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme didelės avarijos apibrėžtis apima ir turtą, būtent: „kyla didelis pavojus 
žmonių sveikatai, turtui ar aplinkai“. Dėl teisinio nuoseklumo į šią konstatuojamąją dalį 
reikėtų įrašyti ir turtą. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) I priedo 3 dalyje išvardytoms 
cheminėms medžiagoms. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnio 2 dalyje aiškiai išvardyti atvejai, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. 
I priedo 3 dalyje nurodytos konkrečios išimtys, kai tam tikros medžiagos negali sukelti didelės 
avarijos pavojaus atsižvelgiant į konkrečias sąlygas. I priedo 3 dalyje išvardytoms 
medžiagoms taikomos šios direktyvos nuostatos, tačiau joms galioja speciali tvarka, jei 
įvykdomos tam tikros griežtos sąlygos.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) naujas objektas – naujai pastatytas arba 
dar nepradėtas eksploatuoti objektas;

(4)  naujas objektas – naujai pastatytas arba 
dar nepradėtas eksploatuoti objektas arba 
objektas, kuris dėl padarytų pakeitimų ir 
sumontuotos įrangos, vykdomos veiklos ar 
iš pavojingų medžiagų pagaminto 
inventoriaus patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį;

Or. en

Pagrindimas
Svarbu pripažinti, kad kai kurie objektai gali patekti į direktyvos taikymo sritį dėl pačios 
taikymo srities pasikeitimų, o ne dėl to, kad taip nusprendžia veiklos vykdytojas. Tokiu atveju 
veiklos vykdytojas per vienus metus turi pranešti kompetentingai institucijai (6 straipsnio 
2 dalis). Tačiau jei objektas turėtų patekti į direktyvos taikymo sritį dėl pakeitimo, kurį padarė 
veiklos vykdytojas, jis turėtų apie tai žinoti iš anksto ir informuoti kompetentingą instituciją 
prieš pradėdamas vykdyti pakeitimą. Tokiu atveju objektas galėtų būti laikomas nauju.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis šio straipsnio 4 dalyje
nurodytais kriterijais įrodoma, kad tam 
tikros cheminės medžiagos, nurodytos I 
priedo 1 arba 2 dalyje, negali sukelti 
didelės avarijos pavojaus, visų pirma dėl 
savo fizinės formos, savybių, 
klasifikacijos, koncentracijos ar 
standartinės pakuotės, Komisija gali
deleguotais teisės aktais pagal 24 straipsnį 
tas chemines medžiagas įrašyti į I priedo 3 
dalį.

1. Jei remiantis šios direktyvos VII priede
nurodytais kriterijais įrodoma, kad tam 
tikros cheminės medžiagos, nurodytos I 
priedo 1 arba 2 dalyje, specialiomis 
sąlygomis negali sukelti didelės avarijos 
pavojaus, visų pirma dėl savo fizinės 
formos, savybių, klasifikacijos, 
koncentracijos ar standartinės pakuotės,
todėl joms turėtų būti taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, Komisija gali priimti 
deleguotąjį aktą pagal 24 straipsnį ir 
įrašyti tas chemines medžiagas ir jų 
mišinius kartu su taikytinomis sąlygomis į 
I priedo 3 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad 1 dalimi nesiekiama visiškai išskirti cheminių medžiagų ir jų 
mišinių iš direktyvos taikymo srities, tačiau ja galima vadovautis tais atvejais, kai cheminės 
medžiagos ir jų mišiniai aiškiai nurodytomis specialiomis sąlygomis negali sukelti didelės 
avarijos pavojaus, visų pirma dėl savo fizinės formos, savybių, klasifikacijos, koncentracijos 
ar standartinės pakuotės. Cheminėms medžiagoms ir jų mišiniams nukrypti leidžianti 
nuostata taikoma tik tuomet, kai tenkinamos I priedo 3 dalyje nurodytos sąlygos. Kadangi tai 
bus taikoma tik tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis, priimtina taikyti deleguotuosius 
aktus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei remiantis šio straipsnio 4 dalyje
nurodytais kriterijais kompetentingai 
institucijai priimtinu būdu patvirtinama, 
kad konkrečios I priedo 1 arba 2 dalyje 
nurodytos cheminės medžiagos, esančios 
konkrečiame objekte arba jo dalyje, negali 
sukelti didelės avarijos pavojaus 
atsižvelgiant į konkrečias tam objektui 
būdingas sąlygas, kaip antai pakuotės 
pobūdis, cheminės medžiagos laikymo 
būdas arba jos laikymo vieta ar kiekis,
kompetentingos institucijos valstybė narė
gali nuspręsti tam įrenginiui netaikyti šios 
direktyvos 7-19 straipsniuose nustatytų 
reikalavimų.

Nepažeidžiant 1 dalies, jei remiantis
VII priede nurodytais kriterijais
patvirtinama, kad konkrečios I priedo 
1 arba 2 dalyje nurodytos cheminės 
medžiagos, esančios konkrečiame objekte 
arba jo dalyje, negali sukelti didelės 
avarijos pavojaus atsižvelgiant į konkrečias 
tam objektui būdingas sąlygas, kaip antai 
pakuotės pobūdis, cheminės medžiagos 
laikymo būdas arba jos laikymo vieta ar 
kiekis, valstybės narės kompetentinga 
institucija gali nuspręsti tam įrenginiui 
netaikyti šios direktyvos 9 straipsnyje, 
10 straipsnio b punkte, 11 straipsnyje ir 
13 straipsnio 2 dalyje nustatytų
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal 1 dalį ES lygmeniu nukrypti leidžiančias nuostatas leidžiama taikyti tik 
konkrečioms cheminėms medžiagoms ir tik esant ypatingoms aplinkybėms, pagal 4 straipsnio 
3 dalį valstybės narės kompetentingai institucijai leidžiama duoti leidimą taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą konkretaus objekto lygmeniu. Kadangi apsaugos lygis turi nesumažėti, 
siūloma visais atvejais taikyti bent žemesnės pakopos reikalavimus ir taikyti nukrypti 
leidžiančias nuostatas informacijos reikalavimams tik aukštesnės pakopos objektų atveju.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytus 
sąrašus Komisija kasmet perduoda 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytam forumui 
susipažinti.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytus 
sąrašus Komisija reguliariai perduoda 
17 straipsnio 2 dalyje nurodytam forumui 
susipažinti.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu reguliariai informuoti forumą apie įrenginių, kuriems netaikoma direktyva, sąrašus, 
kuriuos pateikia kompetentingos institucijos. Tai turėtų būti daroma dažniau nei kartą per 
metus. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija 
priima deleguotus teisės aktus pagal 24 
straipsnį, kuriuose ji nustato kriterijus, 
naudotinus taikant šio straipsnio 1-3 
dalis, ir VII priedo dalinio keitimo 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi VII priede išdėstyti kriterijai apibrėžia 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateiktų nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo sritį, jie sudaro esminę šios direktyvos dalį. Todėl jie neturėtų 
būti nustatomi deleguotaisiais aktais. Nepriimtina palikti priedą visiškai tuščią per teisėkūros 
procedūrą. Siūlomas VII priedo pakeitimas apima galiojančius kriterijus, išdėstytus 
Komisijos 2008 m. birželio 26 d. sprendime 98/433/EB. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl naujų kriterijų ir kad jie būtų įtraukti į pagrindinį teisės aktą. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikytina, Komisija gali pirmoje
pastraipoje nurodytas chemines medžiagas 
deleguotais teisės aktais pagal 24 straipsnį 
įtraukti į I priedo 1 arba 2 dalį.

Jei Komisija mano, kad sąraše nenurodyta 
pavojinga cheminė medžiaga, kuri 
paskatino taikyti priemonę, pateiktą šios 
dalies pirmojoje pastraipoje, turėtų būti 
įtraukta į I priedo 1 arba 2 dalį, ji turėtų 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti 
pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei 1 dalis, kurioje nurodyti labai konkretūs ir gerai apibrėžti atvejai, cheminių 
medžiagų įrašymas į 1 arba 2 dalį galėtų labai išplėsti taikymo sritį, o tai potencialiai galėtų 
turėti didelį ekonominį poveikį. Kadangi valstybės narės gali imtis tinkamų priemonių, jei jos 
mano, kad pavojinga cheminė medžiaga kelia didelės avarijos riziką, jos prireikus galės bet 
kokiu atveju imtis priemonių. Komisija informuos apie šiuos atvejus kitas valstybes nares. 
Taikymo srities keitimas visai ES turėtų vis dėlto būti vykdomas taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiklos vykdytojo vardas ir pavardė
arba pavadinimas ir visas atitinkamo 
objekto adresas;

(a) veiklos vykdytojo vardą, pavardę ir 
(arba) pavadinimą ir visą atitinkamo 
objekto adresą ir

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant aiškumo.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) už objektą atsakingo asmens (jei tai ne 
tas pats asmuo, kuris nurodytas a punkte) 
pavardė arba pareigos;

(c) už objektą atsakingo asmens (jei tai ne 
tas pats asmuo, kuris nurodytas a punkte) 
pavardė ir pareigos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) informacija, reikalinga pavojingoms 
cheminėms medžiagoms ar jų kategorijai 
identifikuoti;

(d) informacija, reikalinga pavojingoms 
cheminėms medžiagoms ir jų kategorijai 
identifikuoti;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) atitinkamos pavojingos cheminės
medžiagos ar medžiagų kiekis ir fizinis 
būvis;

(e) susijusios pavojingos medžiagos ar 
medžiagų kiekis ir fizinis būvis;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant aiškumo.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) informacija apie artimiausią objekto 
aplinką, elementus, kurie galėtų sukelti 
didelę avariją arba padidinti jos padarinius, 
įskaitant informaciją apie kaimynystėje 
esančius objektus ir apie tai, ar jiems
taikoma ši direktyva, taip pat informacija 
apie kitas vietoves, teritorijas ir statomus 
objektus, dėl kurių galėtų padidėti didelės 
avarijos ar grandininės reakcijos rizika ar 
padariniai.

(g) informacija apie artimiausią objekto 
aplinką, elementus, kurie galėtų sukelti 
didelę avariją arba padidinti jos padarinius, 
įskaitant informaciją apie kaimynystėje 
esančius objektus, jei ji prieinama veiklos 
vykdytojui, taip pat informacija apie kitas 
vietoves, teritorijas ir statomus objektus, 
dėl kurių galėtų padidėti didelės avarijos ar 
grandininės reakcijos rizika ar padariniai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad veiklos vykdytojai galbūt ne visada turi prieigą prie reikalingos 
informacijos apie kaimynystėje esančius objektus ar kitas vietoves (siejama su 8 straipsnio 
1a dalies (naujos) pakeitimu). 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos arba eksploatacijos
pradžios,

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos, eksploatacijos arba
pakeitimų pradžios,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas siejamas su 3 straipsnio 4 dalies pakeitimu, į kurio naujų objektų apibrėžtį įeina ir 
pakeitimai. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas parengtų dokumentą, kuriame 
būtų išdėstoma didelių avarijų prevencijos 
politika (toliau - DAPP) ir užtikrintų, kad ji 
būtų tinkamai įgyvendinama. DAPP
sudaroma raštu. Ja siekiama garantuoti 
aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį. Minėta politika yra 
proporcinga didelių avarijų pavojui. Joje 
nurodomi bendri veiklos vykdytojo tikslai 
bei veikimo principai ir vadovybės 
vaidmuo bei atsakomybė, taip pat
sukuriama saugos kultūra, susijusi su 
didelių avarijų pavojaus kontrole.

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas parengtų dokumentą, kuriame 
būtų išdėstoma didelių avarijų prevencijos 
politika (toliau - DAPP) ir užtikrintų, kad ji 
būtų tinkamai įgyvendinama. DAPP 
sudaroma raštu. Ja siekiama garantuoti 
aukštą žmonių sveikatos, turto ir aplinkos 
apsaugos lygį. Minėta politika yra 
proporcinga didelių avarijų pavojui. Joje 
nurodomi bendri veiklos vykdytojo tikslai 
bei veikimo principai ir vadovybės 
vaidmuo bei atsakomybė, taip pat
parodoma, kaip nuolat užtikrinama 
aukšto lygio sauga, susijusi su didelių 
avarijų pavojumi.

Or. en

Pagrindimas

Neaiški „saugos kultūros“ reikšmė. Šis pakeitimas patikslina, kad aukšto lygio sauga, minima 
1 straipsnyje, užtikrinama nuolat. Be to, įtraukiamas turtas siekiant nuoseklumo su Komisijos 
siūloma didelės avarijos apibrėžtimi.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos arba eksploatacijos
pradžios,

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos, eksploatacijos arba
pakeitimų pradžios,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas siejamas su 3 straipsnio 4 dalies pakeitimu, į kurio naujų objektų apibrėžtį įeina ir 
pakeitimai. 
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. DAPP diegiama taikant tinkamas 
priemones, struktūrą ir valdymo sistemas. 
Aukštesnės pakopos objektams ji 
diegiama taikant saugos valdymo sistemą, 
kuri pateikta III priede. Valstybės narės 
gali reikalauti, kad žemesnės pakopos 
objektuose DAPP būtų diegiama taikant 
saugos valdymo sistemą, atitinkančią 
didelės avarijos pavojų ir objekto 
organizacijos arba jame vykdomos veiklos 
sudėtingumą. 

Or. en

Pagrindimas

Tekstas iš dalies paimtas ir 9 straipsnio 7 dalies, kadangi jis logiškesnis ir gerina aiškumą 
įtraukiant šią nuostatą į straipsnį dėl DAPP, o ne į straipsnį dėl saugos ataskaitos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant 1 dalį, kai veiklos vykdytojo 
pagal 6 straipsnio 1 dalies g punktą 
pateikta informacija nepakankama arba 
jos nėra, valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentinga institucija reikalauja 
informacijos tiesiogiai iš kaimynystėje 
esančių objektų ar vietovių.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos vykdytojai galbūt ne visada turi prieigą prie reikalingos informacijos pagal 
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6 straipsnio 1 dalies g punktą. Siekiant užtikrinti, kad kompetentingai institucijai būtų suteikta 
prieiga prie šios informacijos, valstybė narė turi užtikrinti, kad šios informacijos būtų 
tiesiogiai pareikalauta iš kaimynystėje esančių objektų ar vietovių. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiautų ir informuotų 
visuomenę bei kaimyninius objektus, 
kuriems ši direktyva netaikoma, taip pat 
teiktų informaciją institucijai, atsakingai už 
išorės avarinių planų rengimą.

b) bendradarbiautų ir informuotų 
visuomenę bei kaimynines vietoves, 
kurioms ši direktyva netaikoma, taip pat 
teiktų informaciją institucijai, atsakingai už 
išorės avarinių planų rengimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti painiavos nereikėtų termino „objektai“ naudoti kalbant apie vietoves, kurios 
nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos arba eksploatacijos
pradžios,

(a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos, eksploatacijos arba
pakeitimų pradžios,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas siejamas su 3 straipsnio 4 dalies pakeitimu, į kurio naujų objektų apibrėžtį įeina ir 
pakeitimai. 
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali reikalauti, kad 
žemesnės pakopos objektuose DAPP būtų 
diegiama saugos valdymo sistema, 
atitinkanti didelės avarijos pavojų ir 
objekto organizacijos arba jame vykdomos 
veiklos sudėtingumą . 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata apima DAPP įgyvendinimą, todėl siekiant aiškumo ją reikėtų perkelti į 7 straipsnį 
(siejama su 7 straipsnio 4a dalies (naujos) pakeitimu). 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrenginio, objekto, sandėlio arba
pavojingų cheminių medžiagų proceso, jų
pobūdžio ar kiekio pakeitimo, galinčio 
turėti didelės įtakos didelių avarijų
pavojui, atveju valstybės narės užtikrina, 
kad veiklos vykdytojas:

Įrenginių, objektų, sandėlių, proceso ar
pavojingų medžiagų pobūdžio ar kiekio
pakeitimų, dėl kurių galėtų padidėti 
stambių avarijų pavojaus arba pasekmių 
rizika, atvejais valstybės narės užtikrina, 
kad veiklos vykdytojas:

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ką šiuo atveju reiškia „didelė įtaka“. Kiekvienu atveju, kai dėl pakeitimo galėtų 
padidėti stambių avarijų pavojaus arba pasekmių rizika, DAPP, saugos ataskaita ir saugos 
valdymo sistema turėtų būti peržiūrėtos ir, jei reikia, pakeistos. 
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede
nurodyta informacija būtų nuolat prieinama 
visuomenei, taip pat ir elektronine forma.
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priedo 
1 ir 2 dalyse nurodyta informacija būtų 
nuolat prieinama visuomenei, taip pat ir 
elektronine forma, ir kad V priedo 3 dalyje 
nurodyta informacija būtų pateikiama 
visuomenei, kai ji to paprašo. Informacija 
bent kartą per metus peržiūrima ir prireikus 
atnaujinama.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti ekonominių ir saugumo priežasčių, dėl kurių patikrinimų ir pavojingų medžiagų 
inventorizacijos ataskaitų informacija gali būti teikiama visuomenei tik pateikus prašymą.
Valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, ar, jų nuomone, būtų tinkama reikalauti, kad veiklos 
vykdytojai skelbtų šią informaciją taip pat ir internete. Kaip nurodyta V priedo pakeitimuose, 
veiklos vykdytojams turėtų būti taikomas reikalavimas internete paprastais žodžiais paaiškinti 
apie pavojingas chemines medžiagas ir nurodyti, kada objektas buvo patikrintas, bei kur 
galima kreiptis dėl patikrinimų ataskaitų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyti 
prašymai susipažinti su informacija 
tvarkomi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB 3 ir 5 
straipsnius.

3. Prieiga prie 1 ir 2 dalyse nurodytos 
informacijos tvarkoma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 2 dalies a punkte nurodyta informacija teikiama nesant konkretaus prašymo, šiame 
straipsnyje netinka vartoti teiginio „prašymai susipažinti su informacija“. Be to, 1 ir 
2 straipsniai turi atitikti visą Direktyvą 2003/4/EB. 
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvykus didelei avarijai veiklos vykdytojo 
pateiktina informacija

Įvykus didelei avarijai veiklos vykdytojo 
pateiktina informacija ir kompetentingos 
institucijos taikytini veiksmai

Or. en

Pagrindimas

15 straipsnis susijęs ne tik su informacija, kurią turi pateikti veiklos vykdytojas (1 dalis), bet 
ir su veiksmais, kurių turi imtis kompetentinga institucija (2 dalis).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visais įmanomais atvejais patikrinimai 
koordinuojami su patikrinimais, 
atliekamais pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus, ir tam tikrais atvejais derinami.

8. Patikrinimai koordinuojami su 
patikrinimais, atliekamais pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, ypač pagal 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės)1, ir, 
kai tik įmanoma, derinami.
1 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos įsteigta Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupė administracinei 
naštai mažinti nurodė, kad maždaug pusei įrenginių, kuriems taikoma Seveso II direktyva, 
taikoma ir Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva. Koordinuojant ar integruojant 
patikrinimus būtų sumažinta administracinė našta, susijusi su rengimu, tikrintojų dalyvavimu 
ir tolesniais veiksmais. Ši galimybė sumažinti administracinę naštą tiek administratoriams, 
tiek veiklos vykdytojams turėtų būti išnaudojama kiek įmanoma daugiau.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymai suteikti kompetentingų 
institucijų pagal šią direktyvą gautą 
informaciją gali būti atmesti, jei susidaro 
Direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos sąlygos.

2. Prieiga prie kompetentingų institucijų 
pagal šią direktyvą gautos informacijos gali 
būti apribota, jei susidaro Direktyvos 
2003/4/EB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnio 2 dalis taip pat suteikia galimybę apriboti prieigą prie 
informacijos, jei susidaro nustatytos sąlygos. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kas yra pakankamas suinteresuotumas ir
teisės pažeidimas nustato valstybės narės, 
atsižvelgdamos į tai, kad suinteresuotiems 
visuomenės atstovams būtina suteikti 
plačias galimybes kreiptis į teismą. Todėl 2
dalies a punkte laikoma, kad bet kokių 
nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių 
aplinkos apsauga ir atitinkančių visus 
nacionalinės teisės aktų reikalavimus, 
suinteresuotumas yra pakankamas.

2. Kas yra pakankamas suinteresuotumas ir 
teisės pažeidimas nustato valstybės narės, 
atsižvelgdamos į tai, kad suinteresuotiems 
visuomenės atstovams būtina suteikti 
plačias galimybes kreiptis į teismą. Todėl
1 dalies pirmosios pastraipos a punkte 
laikoma, kad bet kokių nevyriausybinių 
organizacijų, užsiimančių aplinkos apsauga 
ir atitinkančių visus nacionalinės teisės 
aktų reikalavimus, suinteresuotumas yra 
pakankamas.

2 dalies b punkte laikoma, kad pirmoje 
pastraipoje minimos organizacijos taip pat 
turi teisę, kuri gali būti pažeista.

1 dalies pirmosios pastraipos b punkte 
laikoma, kad pirmoje pastraipoje minimos 
organizacijos taip pat turi teisę, kuri gali 
būti pažeista.

Or. en

Pagrindimas

Pastraipos susijusios su 1 dalies a ir b punktais. 
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis 
Peržiūra

Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 1 d., o 
vėliau kas trejus metus Komisija, 
remdamasi 20 straipsnyje nurodyta 
informacija, Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šios direktyvos 
įgyvendinimo peržiūros ataskaitą. 
Prireikus, kartu su ataskaita teikiamas 
teisėkūros pasiūlymas. 

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta 20 straipsnio 4 dalyje, kas trejus metus valstybės narės teikia Komisijai šios 
direktyvos įgyvendinimo ataskaitas. Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija peržiūri 
įgyvendinimą ir prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisės akto. 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį.

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama
I priedo 3 dalį ir II-VI priedus pritaikyti 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo
pažangą, Komisija priima deleguotuosius 
aktus pagal 24 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma iš dalies pakeisti I priedo 3 dalį (kuri pakeičia taikymo sritį, tačiau tik 
tam tikrais gerai apibrėžtais atvejais) ir II –VI priedus deleguotaisiais aktais. I priedo 1 ir 
2 dalių ir VII priedo pakeitimai gali turėti didelės įtakos taikymo sričiai, todėl jie turėtų būti 
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reglamentuojami taikant įprastą teisėkūros procedūrą. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, jeigu 
įvykdomos šiame straipsnyje nustatytos 
sąlygos.

1. Įgaliojimai priimti 4 ir 23 straipsniuose
nurodytus deleguotuosius teisės aktus
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, nurodytus 4 ir 23 straipsniuose,
Komisijai suteikiamas neribotam
laikotarpiui nuo *.
1a. 4 ir 23 straipsniuose nurodytų 
įgaliojimų delegavimą Europos 
Parlamentas ir Taryba gali bet kada 
atšaukti. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis 
įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart vienu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart vienu metu apie jį praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis 25 ir 
26 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Pagal 4 ir 23 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius po to akto 
perdavimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškė prieštaravimų, arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie neprieštaraus.
Šis terminas Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva gali būti pratęstas dar 
dviem mėnesiais.
_____________
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* OL: įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo 
datą.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.
Įgaliojimų atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytą 
sprendimą delegate įgaliojimus.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad galėtų nuspręsti, ar atšaukti suteiktus 
įgaliojimus, stengiasi prieš priimdama 
galutinį sprendimą per priimtiną 
laikotarpį informuoti kitą instituciją ir 
Komisiją apie tai, kurie suteikti 
įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir apie 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl atšaukimo panaikinami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai.
Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
datos. Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas vienu mėnesiu.
2. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
prieštaravimo dėl deleguotojo teisės akto 
nepareiškė, teisės aktas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti dar nepasibaigus tam 
laikotarpiui, jeigu Europos Parlamentas 
ir Taryba informuoja Komisiją, kad 
prieštaravimo nepareikš.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimą dėl deleguotojo 
akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguotojo akto priežastis.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Cheminės medžiagos ir mišiniai, kuriems Cheminės medžiagos ir mišiniai, kuriems
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ši direktyva netaikoma remiantis 2 
straipsnio 2 dalies h punktu ir 4 straipsnio 
1 dalimi

taikoma 4 straipsnio 1 dalyje pateikta 
nukrypti leidžianti nuostata

Or. en

Pagrindimas

Siejama su 2 straipsnio 2 dalies h punkto pakeitimu, kuriame h punktas išbraukiamas. 
Cheminėms medžiagoms ir mišiniams nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik tam tikromis 
sąlygomis.  

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalies trečio stulpelio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekis (kai taikytina) Kiekis

Or. en

Pagrindimas

Cheminėms medžiagoms ir mišiniams nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik tam tikromis 
sąlygomis. 

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalies ketvirto stulpelio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitos taikomos sąlygos Kitos sąlygos

Or. en

Pagrindimas

Cheminėms medžiagoms ir mišiniams nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik tam tikromis 
sąlygomis.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(v) saugos kultūra: saugos kultūros 
vertinimo ir tobulinimo priemonės;

(v) nuolatinis aukšto saugos lygio 
užtikrinimas – priemonės, kuriomis 
užtikrinama nuolatinė aukšto lygio sauga, 
susijusi su didelių avarijų pavojumi.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kad norima pasakyti teiginiu „saugos kultūra“ (siejama su 7 straipsnio 1 dalies 
pakeitimu). Šis pakeitimas patikslina, kad aukšto lygio sauga, minima 1 straipsnyje, 
užtikrinama nuolat. 

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Planai, kaip apmokyti darbuotojus 
atlikti jiems priklausančias užduotis ir 
kaip prireikus jas koordinuoti su išorės 
avarinėmis tarnybomis. 

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant Seveso II direktyvą (96/82/EB) pagal jos IV priedo 1 dalies f punktą į avarinius 
planus buvo privaloma įtraukti informaciją apie darbuotojų mokymus. Komisija šio 
reikalavimo neįtraukė į Seveso III direktyvos IV priedą. Mokymai yra esminis elementas, 
taigi, turi būti iš naujo įtraukti į priedą.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Lengvai suprantamą objekte vykdomos 
veiklos ar veiklos rūšių paaiškinimą.

3. Lengvai suprantamą objekte vykdomos 
veiklos ar veiklos rūšių ir susijusių 
pavojingų cheminių medžiagų
paaiškinimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visuomenei teikiama informacija būtų suprantama ir aiški, įskaitant informaciją 
apie pavojingas chemines medžiagas. Išsamesnė techninė informacija tam tikrais atvejais gali 
būti slapta dėl ekonominių ar saugos priežasčių. Kiekviena valstybė narė galėtų nuspręsti, ar 
ji nori internete taip pat paskelbti techninius pavadinimus ir techninę informaciją pagal 
V priedo 2a dalies (naujos) 1 pastraipą, ar ji laiko tai nepriimtina dėl ekonominių ar saugos 
priežasčių.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Objekte esančių cheminių medžiagų ir
mišinių, galinčių sukelti didelę avariją, 
bendrinius pavadinimus arba, jei tai 
pavojingos cheminės medžiagos, kurioms 
taikoma I priedo 1 dalis, jų bendrinius 
pavadinimus arba pavojaus klasę, taip pat 
jų pagrindinių pavojingų ypatybių 
nurodymą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visuomenei teikiama informacija būtų suprantama ir aiški, įskaitant informaciją 
apie pavojingas chemines medžiagas. Todėl į V priedo 1 dalies 3 punktą įtraukta aiški 
informacija, o į V priedo 2a dalies (naujos) 1 pastraipą – techninė informacija, paliekant 
valstybei narei teisę nuspręsti, ar šią informaciją skelbti internete, ar ją pateikti gavus 
prašymą.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį,
santrauką ir pagrindines naujausių 
patikrinimų išvadas kartu su nuoroda į 
atitinkamą tikrinimų planą.

6. Informacija apie tai, kada įvykdyti 
paskutiniai patikrinimai pagal 
19 straipsnį, kartu su informacija apie tai, 
kur galima kreiptis dėl pagrindinių
naujausių patikrinimų išvadų ir atitinkamo 
patikrinimo plano.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenei svarbu žinoti, kad patikrinimas atliktas. Išsamesnė informacija turėtų būti 
pateikta bent pateikus prašymą pagal V priedo 2a dalies (naujos) 2 pastraipos pakeitimą.
Taigi, valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar taip pat ir internete skelbti labiau techninę 
informaciją, gautą įvykdžius patikrinimus, ar tai netinkama dėl ekonominių ir saugos 
priežasčių.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 a dalies (naujos) pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a dalis 
Informacija, susijusi su visais objektais, 
kuriems taikoma ši direktyva, teikiama 
bent jos paprašius: 

Or. en

Pagrindimas

V priedo 3 dalyje apibrėžiama, kokia informacija turi būti teikiama bent jos paprašius. 
Valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar jos papildomai skelbia šią informaciją internete, ar 
laiko tai netinkama dėl ekonominių ir saugos priežasčių. 
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 a dalies (naujos) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Objekte esančių cheminių medžiagų ir 
mišinių, galinčių sukelti didelę avariją, 
bendrinius pavadinimus arba, jei tai 
pavojingos cheminės medžiagos, kurioms 
taikoma I priedo 1 dalis, jų bendrinius 
pavadinimus arba pavojaus klasę, taip pat 
jų pagrindinių pavojingų ypatybių 
nurodymą.

Or. en

Pagrindimas

V priedo 3 dalyje apibrėžiama, kokia informacija turi būti teikiama bent jos paprašius. 
Valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar jos papildomai skelbia šią informaciją internete, ar 
laiko tai netinkama dėl ekonominių ir saugos priežasčių. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 a dalies (naujos) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį, 
santrauką ir pagrindines naujausių 
patikrinimų išvadas bei atitinkamą 
tikrinimų planą.

Or. en

Pagrindimas

V priedo 3 dalyje apibrėžiama, kokia informacija turi būti teikiama bent jos paprašius. 
Valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar jos papildomai skelbia šią informaciją internete, ar 
laiko tai netinkama dėl ekonominių ir saugos priežasčių. 
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NUKRYPTI LEIDŽIANČIŲ NUOSTATŲ 
SUTEIKIMO PAGAL 4 STRAIPSNĮ 
KRITERIJAI

NUKRYPTI LEIDŽIANČIŲ NUOSTATŲ 
SUTEIKIMO PAGAL 4 STRAIPSNĮ 
KRITERIJAI
Pagal 4 straipsnio 1 ir 3 dalis nukrypti 
leidžianti nuostata gali būti taikoma, jei 
yra bent vienas iš šių bendrų kriterijų:
1. Medžiagos fizinė forma
Medžiagos yra tokios kietos formos, kad 
jos nei įprastomis, nei neįprastomis 
sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai iš 
anksto numatytos, negali išskirti nei 
medžiagos, nei energijos, kuri galėtų 
sukelti didelių avarijų pavojų.
2. Izoliavimas ir kiekiai
Medžiagos yra supakuotos arba izoliuotos 
taip ir tokiais kiekiais, kad esant bet 
kokioms sąlygoms dėl didžiausio galimo 
jų išsiskyrimo nekiltų didelių avarijų 
pavojus.
3. Buvimo vieta ir kiekiai
Medžiagos laikomos tokiais kiekiais ir 
tokiu atstumu nuo kitų pavojingų 
medžiagų (įmonėje ar kitoje vietoje), kad 
jos negali nei pačios sukelti didelių 
avarijų pavojaus, nei su kitomis 
pavojingomis medžiagomis susijusių 
didelių avarijų pavojaus.
4. Klasifikavimas
Medžiagos, kurios laikomos pavojingomis 
dėl to, kad jos bendrai priskiriamos šios 
Direktyvos I priedo 1 dalyje išvardytoms 
pavojingoms medžiagoms, tačiau kurios 
negali kelti didelių avarijų pavojaus ir 
kurioms dėl to šiuo tikslu bendras 
klasifikavimas netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi VII priede išdėstyti kriterijai apibrėžia 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateiktų nukrypti 
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leidžiančių nuostatų taikymo sritį, jie sudaro esminę šios direktyvos dalį. Todėl jie neturėtų 
būti nustatomi deleguotaisiais aktais. Nepriimtina palikti priedą visiškai tuščią per teisėkūros 
procedūrą. Šis pakeitimas apima galiojančius kriterijus, išdėstytus Komisijos 2008 m. birželio 
26 d. sprendime 98/433/EB. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl naujų kriterijų ir kad jie 
būtų įtraukti į pagrindinį teisės aktą. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės
Per dideles pramonines avarijas, pvz., Seveso (Italija, 1976 m.), Bopalo (Indija, 1984 m.), 
Šveicerhalės (Šveicarija, 1986 m.), Enschedės (Nyderlandai, 2000 m.), Tulūzos (Prancūzija, 
2001 m.) ir Bansfildo (Jungtinė Karalystė, 2005 m.) žuvo daug žmonių, sugriautas viešas ir 
privatus turtas, pakenkta aplinkai ir dėl to patirta milijardai eurų nuostolių. Siekiant sumažinti 
tokių avarijų tikimybę ir padarinius, ES pirma priėmė Direktyvą 82/501/EEB (Seveso I 
direktyva), o vėliau šiuo metu galiojančią Direktyvą 96/82/EB (Seveso II direktyva), iš dalies 
pakeistą Direktyva 2003/EB, apimančia maždaug 10 000 objektų, kuriuose pavojingų 
medžiagų (arba jų mišinių) yra pakankamais kiekiais, kad sukeltų didelių avarijų pavojų. 
Joje numatytas įsipareigojimas veikloms vykdytojams ir valstybių narių valdžios institucijoms 
užkirsti kelią avarijoms ir sušvelninti jų padarinius. Veiklos vykdytojų įsipareigojimų lygis 
nustatomas pagal pakopinį principą – kuo didesni cheminių medžiagų kiekiai, tuo griežtesnės 
taisyklės. Visi objektų, kuriems taikoma ši direktyva, veiklos vykdytojai turi kompetentingai 
institucijai nusiųsti pranešimą ir parengti didelių avarijų prevencijos politiką. Be to, 
vadinamųjų aukštesnės pakopos objektų veiklos vykdytojai turi parengti saugos ataskaitą, 
saugos valdymo sistemą ir avarinį planą. 

Kodėl reikia persvarstyti Seveso II direktyvą? 
ES KŽP reglamentu (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) įgyvendinama Jungtinių Tautų pasaulinė suderinta 
cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (angl. GHS). Naujos KŽP taisyklės 
įsigalios 2015 m. birželio 1 d.
Seveso II direktyvos I priede pateikiamas sąrašas pavojingų medžiagų, kurios įeina į jos 
taikymo sritį, kuri susijusi su ankstesnių klasifikavimo direktyvų 67/548/EEB ir 1999/45/EB 
nuostatomis. Kadangi šio direktyvos pakeičiamos KŽP reglamentu, naujų KŽP taisyklių 
įtraukimas į Seveso II direktyvą yra su paskesniais teisės aktais susijęs klausimas.

Komisijos požiūris
Atsižvelgdama į tai, kad būtina suderinti su KŽP reglamentu, Komisija 2008 m. nusprendė 
pradėti platesnį Seveso direktyvos persvarstymą. Remdamasi šiuo persvarstymu Komisija 
padarė išvadą, kad iš esmės galiojančios nuostatos atitinka poreikius ir kad nereikia 
daryti didelių bazinės struktūros ir pagrindinių nuostatų pakeitimų.

Vis dėlto Komisija pasiūlė esminių pakeitimų, susijusių su Orhuso konvencijos įgyvendinimu, 
dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais, taip pat dėl dažnesnio naudojimosi internetu. 
Be to, Komisija pasiūlė sugriežtinti galiojančius reikalavimus, susijusius su patikrinimais. 
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2. Pagrindiniai principai 

Teikdamas Komisijos pasiūlymo pakeitimus pranešėjas rėmėsi šiais pagrindiniais principais:

 atrodo, kad dabartinė direktyva veikia gerai; pranešėjas nemano, kad būtina 
padaryti didelius pakeitimus, susijusius su bazine struktūra ir pagrindinėmis 
nuostatomis;

 ją reikia peržiūrėti dėl to, kad būtina suderinti su KŽP reglamentu;
 kadangi negalima elementų automatiškai perkelti, taikant suderinimo metodą reikėtų 

bent išlaikyti tą patį apsaugos lygį, kuris numatytas dabartinėje direktyvoje; 
 būtina taikyti korekcinius mechanizmus siekiant spręsti su nenumatytais taikymo 

srities pokyčiais susijusius klausimus;
 dėl kai kurių įsipareigojimų dėl cheminių medžiagų registracijos ir klasifikacijos jau 

susitarta pagal REACH ir KŽP reglamentus; todėl atliekant peržiūrą neturėtų būti iš 
naujo diskutuojama dėl šių įsipareigojimų (pvz., dėl laboratorinių tyrimų atlikimo); 

 padarius dabartinės direktyvos pakeitimus ji turėtų būti geriau įgyvendinama ir 
užtikrinamas jos laikymasis, taigi padidėtų vienodų sąlygų užtikrinimo lygis ir, 
kai įmanoma, sumažėtų administracinė našta pramonei.

 teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais yra labai svarbūs norint užtikrinti aukštą 
apsaugos lygį; 

 siekiant užkirsti kelią galimai grandininei reakcijai, reikia užtikrinti sklandų 
kompetentingų institucijų, objektų ir kaimyninių vietovių bendradarbiavimą ir 
keitimąsi informacija.

3.  Pagrindiniai klausimai

a) I priedo ir KŽP reglamento suderinimas
KŽP reglamente numatyta nauja, sudėtingesnė klasifikavimo sistema, ypač kalbant apie 
priežastinį ryšį tarp žmogaus sąlyčio su pavojingomis medžiagomis ir dėl to kylančio 
pavojaus sveikatai.

Pagal ankstesnę klasifikavimo sistemą tam tikros cheminės medžiagos toksiškumo laipsnis 
buvo reiškiamas nurodant tik dvi toksiškumo klases (T ir T+) ir buvo visiškai neįmanoma 
diferencijuoti pagal kontakto su pavojinga chemine medžiaga rūšį.

Pagal naują klasifikavimo sistemą numatomos 3 toksiškumo klasės (1, 2 ir 3 ūmiai toksiška), 
kurios dar smulkiau skirstomos pagal 5 galimus paveikimo būdus (prarijus, per odą, įkvėpus 
dujas, įkvėpus garus ir įkvėpus aerozolį).

Nauja sistema teikia papildomos naudos dėl to, kad taikomas tikslesnis tiesioginės grėsmės 
žmogaus gyvybei ir sveikatai identifikavimo metodas atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
– žmogaus sąlyčio su pavojingomis medžiagomis pobūdis pagal skirtingus paveikimo būdus, 
– pavojingos cheminės medžiagos grėsmės žmogaus gyvybei lygis, išreikštas atitinkamos 
cheminės medžiagos ūmaus toksiškumo klase (kuri nustatoma ištyrus cheminės medžiagos 
mirtinosios dozės ir mirtinos koncentracijos parametrus).
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Kadangi moksliškai įrodyta, kad minėtosios trys ūmaus toksiškumo klasės, atsižvelgiant į jų 
mirtinai pavojingą poveikį arba ilgalaikę žalą žmogaus sveikatai, atspindi nepriimtiną 
grėsmę žmogaus sveikatai, ši direktyva turėtų būti taikoma į šias kategorijas įeinančioms su 
Seveso direktyva susijusioms cheminėms medžiagoms. 

Remiantis šiuo metu turima informacija, panašu, kad Komisijos pasiūlyme išlaikomas toks pat 
apsaugos lygis ir pagal jį būtų padarytas tik nedidelis susijusių objektų skaičiaus pakeitimas. 
Todėl pranešėjas nusprendė nekeisti siūlomos metodikos. 

b) išimčių sistema
Komisijos siūlomą išimčių mechanizmą sudarytų cheminėms medžiagoms taikomos 
leidžiančios nukrypti nuostatos, priimamos visos ES mastu, ir konkretiems objektams 
taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, priimamos valstybių narių mastu, grindžiamos 
suderintais kriterijais. Komisija siūlo jas nustatyti priimant deleguotuosius aktus. Pranešėjas 
nepritaria šiam požiūriui dėl šių priežasčių:

 suderinti nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo kriterijai jau turėtų būti apibrėžti 
pagrindiniame teisės akte, o ne deleguotuosiuose aktuose; 

 kompetentingai institucijai suteikiant galimybę netaikyti reikalavimo laikytis visų 
įsipareigojimų pagal 7 ir 19 straipsnius gali sumažėti apsaugos lygis. Todėl siūloma 
kompetentingai institucijai leisti netaikyti tik tų informacijos teikimo reikalavimų, 
kurie taikomi aukštesnės pakopos objektams (9 straipsnis, 10 straipsnio b dalis, 11 
straipsnis, 13 straipsnio 2 dalis). 

Reikia pabrėžti, kad pagal pranešėjo pasiūlymą dėl cheminei medžiagai taikomų leidžiančių 
nukrypti nuostatų nebus taikoma visiška išimtis cheminei medžiagai. Tai nereiškia, kad 
cheminė medžiaga nepateks į direktyvos taikymo sritį. Pagal jį apibrėžiamos specifinės 
aplinkybės (pvz., pakuotės rūšis), kuriomis cheminė medžiaga gali nekelti didelio pavojaus. 

c) teisė gauti informaciją, visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus ir teisė kreiptis į 
teismus
Pranešėjas pritaria Komisijai dėl informacijos lygio ir kokybės pagerinimo, dėl visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisė kreiptis į teismus. Visuomenė turi būti gerai 
informuojama ir turėti galimybę nedelsiant gauti informaciją, kuri reikalinga dalyvaujant 
sprendimų priėmimo procese ir imantis veiksmų ištikus avarijai. Kartu reikia užtikrinti, kad 
suteikta informacija būtų suprantama. Kai reikia ir kai tinkama dėl ekonominių ir saugumo 
priežasčių, būtina užtikrinti informacijos konfidencialumą. V priede nurodyta, kokia 
informacija turi būti nuolat prieinama visuomenei, taip pat ir internetu. 4 punkte nurodyta 
informacija (techninė informacija apie pavojingas chemines medžiagas) ir 4 punkte nurodyta 
informacija (patikrinimų išvados) gali būti pernelyg išsami ir techninė ir dėl jos gali kilti 
konfidencialumo problemų. Todėl pranešėjas siūlo taikyti reikalavimą pavojingas chemines 
medžiagas internete paaiškinti paprastais žodžiais ir nurodyti, kad objektas buvo 
patikrintas. Išsamesnė ir labiau specializuota informacija apie pavojingas chemines 
medžiagas ir apie patikrinimus turi būti teikiama bent jau pareikalavus. Valstybės narės gali 
pačios nuspręsti, ar, jų nuomone, internete reikėtų skelbti išsamesnę ir labiau techninę 
informaciją. 
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d) Patikrinimai
Komisija sugriežtina su patikrinimais susijusius reikalavimus. Laikomasi tokio paties 
patikrinimų dažnumo, kaip nustatyta Pramoninių išmetamųjų taršalų direktyvos 2010/75/ES 
23 straipsnyje, pagal kurį laikotarpis tarp dviejų patikrinimų vietoje neviršija vienų metų 
didžiausią pavojų keliančių įrenginių atveju, o mažiausią pavojų keliančių įrenginių atveju –
trejų metų. Komisijos įsteigta Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupė 
administracinei naštai mažinti savo nuomonėje dėl prioritetų aplinkosaugos srityje nurodė, 
kad maždaug pusei įrenginių, kuriems taikoma Seveso II direktyva, taikoma ir Pramoninių 
išmetamųjų taršalų direktyva. Koordinuojant ar integruojant šių dviejų rūšių patikrinimus būtų 
sumažinta administracinė našta, susijusi su rengimu, tikrintojų dalyvavimu ir tolesniais 
veiksmais. Todėl pranešėjas ragina valstybes nares sudaryti palankesnes sąlygas tokiam 
koordinavimui. Siūlomos nuostatos dėl patikrinimų padeda pagerinti įgyvendinimą ir taip 
padidinti apsaugos lygį bei vienodų sąlygų užtikrinimą.
4. Baigiamosios išvados

Siūloma Seveso II direktyvos peržiūra yra reikalinga ir Komisija yra teisi palikdama tokį pat 
apsaugos lygį ir vengdama didelių taikymo srities pakeitimų. Pranešėjas pritaria Komisijos 
pasirinktai suderinimo su KŽP direktyva metodikai. Remiantis peržiūros rezultatais ir 
Komisijos pasiūlymu, didelių pakeitimų, susijusių su bazine struktūra ir pagrindinėmis 
nuostatomis, daryti nereikia. Pranešėjui didelį susirūpinimą kelia tai, kad Komisija siūlo 
naudoti deleguotuosius aktus I priedo, kuriame apibrėžiama šios direktyvos taikymo sritis, 
pakeitimams daryti. I priedas yra esminė šios direktyvos dalis, todėl pranešėjas jos pakeitimus 
siūlo daryti taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Naujų cheminių medžiagų įtraukimas gali 
lemti esminius taikymo srities pakeitimus, kurie gali turėti didelių ekonominių padarinių. 
Europos Parlamentas turėtų turėti galimybę naudotis visais savo įgaliojimais sprendimų dėl 
naujų cheminių medžiagų įtraukimo priėmimo procese. 


